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چكیده

بازشناسي چيستي و چرايي ترکيب سه منبع معرفتي عقل ،شرع و کشف در نظام انديشه
ابنابيجمهور احسائي( 838-219ق) ،تحليل دستاوردهاي معرفتي اين نظام را ثمربخشتر
ميکند .ابن ابي جمهور احسائي به عنوان شخصيتي که جايگاه مهمي در مسير ادغام
شاخههاي مختلف نظري در ساية تعاليم امامي دارد ،نظرية شناخت خود را بر پايهاي فلسفي-
ديني -عرفاني تأسيس ميکند .کاري که بعدها توسط صدرالمتألهين شيرازي (272-1101ق)
تکميل شد و در قالب نظرية «وحدت معرفتي مفاد قرآن ،عرفان و برهان» ارائه گرديد .در
نظام فکري احسائي ،ربط و پيوند عميقي ميان عقل و قلب و شرع وجود دارد؛ وي معتقد
است که بايد از قضاياي برهاني ضروري به واردات الهي ارثي منتقل شد ،در اين صورت
اسرار شريعت را ميتوان دريافت و معاني طريقت و حقيقت را فهميد .عقل با پيمودن مراتب
کمال به مرتبة قلب راه پيدا ميکند و قلب نام ديگر عقلِ کمال يافته است .همچنين در مورد
ربط و نسبت ميان شرع و عقل ،بر اين باور است که شرع ،عقل خارجي و عقل ،شرع داخلي
است ،پس آن دو معاضد و معاون همديگر بلکه با هم متحدند.
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ادغام شاخههاي مختلف نظري در ساية تعاليم امامي دارد ،نظام فکري خود را بر پايهاي فلسفي-
ديني -عرفاني تأسيس کرد.کاري که بعدها توسط صدرالمتألهين شيرازي (272-1101ق) تکميل

شد و در قالب نظرية «وحدت معرفتي مفاد قرآن ،عرفان و برهان» ارائه شد .کتاب مجلي مرآة
المنجي في الکالم و الحکمتين و التصوف مهمترين اثر وي ،دائرة المعارف گونهاي اعتقادي-
فلسفي -عرفاني است که به قصد سازگاري بين فکر فلسفي ،کالمي و اشراقي به رشتة تأليف
درآمده تا از خالل آن روشي ابتکاري براي معرفت انساني بدست دهد .به عبارت ديگر ،وي در
اين روش انديشگي و شيوة نگارشي به سمت تطبيق و تأليف ميان منابع سه گانة معرفتي سوق پيدا
کرده است.
اگر چه احسائي تحصيل معرفت را از خالل روشهاي سهگانه معرفتي( کالمي ،فلسفي و
عرفاني) ممکن مي داند ،اما به لحاظ ارزشي ،قائل به سلسله مراتبي در اين روشها است .در اين
جستار ،ابتدا به تعريف علم ،اقسام آن و نسبت ميان علم ،معرفت و حکمت از نظرگاه احسائي
پرداخته ،سپس نقش عقل ،قلب و وحي را به عنوان سه منبع مهم معرفتي در نظام انديشة وي
بررسي خواهيم کرد ،تا بدينگونه پرتويي افکنيم بر نحوة ارزشگذاري احسائي نسبت به هر
کدام از منابع سهگانة معرفتي و هنر وي را در ايجاد هماهنگي ميان آنها به نمايش بگذاريم،
همچنين تأييد ديگر بارهاي باشد بر اين اصل که «قرآن ،عرفان و برهان از هم جدايي ندارند و
معاضد يکديگر هستند».
 .1معناشناري علم ،معرفت و حكمت
 .1 .1بداهت معنای «علم»

احسائي معتقد است که نميتوان براي علم حدي تعيين کرد که به وسيلة آن بتوان ذاتش را تبيين
نمود و از اين طريق به شناخت حقيقت و معناي آن دست يافت و ماهيت و مفهوم آن را تصور
کرد .به اين معنا ،علم داراي تعريفي نيست و نميتوان از خالل بيان جنس و فصلش به توضيحي

منطقي دست يافت .بنابراين ،علم از جمله معلومات بديهي و امري وجداني است (احسائي ،مجلي
مرآة المنجي ،ص.)310
ابن ابي جمهور ،استدالل خود را اينگونه ترتيب ميدهد :هر چيزي سواي علم ،به سبب آن
آشکار و کشف ميشود و به واسطة آن است که موجودات شناخته و حقايق آنها آشکار
ميگردد .بنابراين علم ،به نفس خود ظاهر و براي ديگر اشيا مُظهر است و آنها را آشکار
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ميسازد .به همين دليل احسائي باور دارد که ممکن نيست مفهومي از مفاهيم در حد علم قرار
گيرد ،در غير اين صورت ،اگر علم بوسيلة ديگري تعريف شود ،آن ديگري يا علم است که در
اين صورت دور الزم ميآيد و آن عبارت است از تعريف شيء بنفسه و محال است و يا آن
ديگري علم نيست که در اين صورت ،تعريف شيء به چيزي الزم ميآيد که مخفيتر از آن
است و آشکار شدنش به واسطة چيزي که از خود ظهوري ندارد ،ممکن نميباشد و ديگر اين
که آنچه غير از علم است ،جهل است در اين صورت ،علم ،جهل خواهد بود و اين تعريف شيء
به ضد و نقيضش است (همان ،ص .)317مالصدرا همين استدالل را در مورد بديهي بودن مفهوم
علم در کتاب اسفار ذکر ميکند (شيرازي ،اسفار اربعـة ،ج ،3ص.)978
احسائي پس از بديهي و وجداني دانستن مفهوم علم ،تالش ميکند تا از طريق تبيين اقسام
علم ،به حقيقت علم نزديک شود (احسائي ،مجلي مرآة المنجي ،ص .)967همانطور که ابن
عربي معتقد بود تصور حقيقت علم بسيار دشوار است اما راه تقرب به حقيقت علم مسدود نيست
و ميتوان از طريق شناخت جايگاه انحصاري علم در وجود انسان و نيز از راه آشنايي با چگونگي
تحصيل علم ،به حقيقت آن نزديک شد (ابن عربي ،الفتوحات المکيه ،ج ،1ص.)149
 .7 .1اقسام کلي علم

احسائي علم مطلق را بنابر يک تقسيمبندي عقلي حاصر به دو قسم تصور و تصديق تقسيم
ميکند .از ديدگاه ايشان ،علم يا حضور ماهيات از طريق حضور صورت آنها در قوة عاقله است
به تنهايي که تصور ناميده مي شود و يا اين ادراک همراه با حکم بر مدرک است ،يا به صورت
ايجابي که همان نسبت حکميه ميباشد و يا به نحو سلبي که همان انتزاع است و تصديق ناميده
ميشود( احسائي ،مجلي مرآة المنجي ،ص967و .)977
به باور ايشان ،هر کدام از تصور و تصديق ،يا ضروري است و احتياج به کسب ندارد و هبه
واهب االسباب است ،يا نظري و محتاج کسب به وسيله فکر است (همان) .اين تقسيمبندي را

احسائي در کتاب شرح علي الباب حادي عشر نيز ارائه ميدهد .در آنجا اينگونه استدالل

ميکندکه همة علوم نميتواند ضروري /بديهي باشد ،زيرا در اين صورت ،نبايد اختالفي در آن-
ها نزد عقال واقع شود و در واقع ميبينيم که چنين نيست .همچنين همة علوم نميتواند نظري/
اکتسابي باشد زيرا دور يا تسلسل الزم ميآيد .بنابراين برخي علوم نظري هستند و محتاج طلب و
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کسب و برخي علوم ضروري که از طريق توجه نفس ،تجربه ،تواتر ،حس ظاهر و باطن و يا
حدس حاصل ميشود (همو ،شرح علي الباب حادي عشر ،ص.)190
ايشان ديدگاه حکما را در مورد نحوة تحصيل علم کسبي اينچنين بيان ميکند :علم نظري
کسبي به اين صورت تحصيل ميشود که نفس انسان به وسيلة قوة عاقله معقوالت کلي و جزئي
را ادراک ميکند ،سواي اينکه مبدأ آنها محسوسات باشد يا خير ،به اين صورت که صور
معقوالت بر نفس منطبع ميشود مانند انطباع صور مرئي در آينه .قوة عاقله مانند آينهاي صيقلي
است هرگاه بين آن و بين معقوالت مقابله ايجاد شود ،صورتها در آن منطبع ميشود و به واسطة
اين انطباع ادراک براي او حاصل ميگردد .اين مقابله از طريق استعداد قوة عاقله به وسيلة افکار
حاصل ميشود و فکر سبب معده براي قوة عاقله براي قبول فيض اين صور از مبدأ فياض که
همان عقل فعال است ميباشد(همو ،رسائل کالميه و فلسفيه ،ص .)977-978سپس ،علم ضروري
را هبه واهب األسباب ،غير کسبي و بينياز از فکر و نظر و به دور از شک و وهم
مي داند .وي معتقد است که علوم حقيقي الهي مخصوص اهل اهلل و خاصان از اهل تصوف،
عبارت از علم وحي و الهام و کشف ميباشد که از جانب خدا براي آنها حاصل و تعبير به علوم
ارثي ميشود ،در مقابل علوم کسبي(همو ،مجلي مرآة المنجي ،ص.)1716
 .2 .1تفاوت «علم» و «معرفت»

روشن است که واژة «علم» با واژة «معرفت» مترادف نيست و آنچه از واژة «علم» مستفاد

ميشود ،غير از آن چيزي است که واژة «معرفت» بر آن داللت مينمايد( الحسيني الزبيدي ،تاج
العروس من جواهر القاموس ،ذيل مادة علم) .ابن ابي جمهور به اين مسئله توجه داشته و در بارة
اختالف ميان اين دو واژه سخن گفته است .ديدگاه ايشان در اين زمينه ،مطابق با ديدگاه
ابنعربي و سيد حيدر آملي است.
ابن عربي علمي را که به اهل عرفان و به تعبير خودش« ،اهل الحق» و «اهل اللّه» اختصاص
دارد ،معرفت مينامد و آن را راهي هموار و روشن ميشناساند و تأکيد ميکند که اين نوع علم،
شک و شبهه بر نمي دارد .دليلش از قدح ،سالم و صاحبش از حيرت در امان است ،در اثر عمل و
تقوا و سير و سلوک به دست مي آيد که راهي درست ،روشن و مورد وثوق و اطمينان است ،نه
از راه فکر و نظر که مظان خطا و اشتباه است (ابن عربي ،الفتوحات المکيه ،ج  ،9ص .)928از اين
منظر معرفت ،اشراق و تجلي حق است .به تعبير وي:

72

اعتبار و نقش «منابع معرفتي» در انديشه ابن ابي جمهور احسائي
__________________________________________________________________________________________

با نزول تجليات بر قلب انسان ،پردههاي غيب از برابر چشم کنار ميرود و عالم غيب و
ملکوت را همچون عالم شهادت ،ظاهر و بارز مييابد و حتي عالم ظاهر را رنگي ديگر
ميبخشد و جلوههاي تازهتري از آن را نمايان ميسازد(همان ،ص 637و ج ،1ص.)166

ابن ابي جمهور با پذيرش و نقل نظر سي د حيدر آملي که او نيز هم عقيده با ابن عربي است ،بر
آن است که علم ،شاملتر و عامتر از معرفت است .زيرا هم بر آن و هم بر غير آن صدق ميکند

(احسائي ،مجلي مرآة المنجي ،ج ،0ص 1624ـ  .)1623وي عين عبارت آملي را ـ از کتاب نص
النصوص ـ نقل ميکند:
معرفت خاصتر از علم است زيرا بر دو معنا اطالق ميشود که هر يک از آن دو نوعي علم
محسوب ميشوند .يکي علم به امر باطني است که با ظاهر بر آن استدالل ميشود و دومي
علم معروف ،چنانکه اگر شخصي را ببيني که قبال او را ديدهاي ،او را با توجه به آنچه قبال
ديده اي خواهي شناخت .معروف بنا بر صورت اول ،غايب و بنا بر صورت دوم ،شاهد است.
تفاوت مراتب عارفان و اختالف درجاتشان جز به سبب تفاوت آنان در اين دو نوع علم
نيست .عارفاني هستند که با قياس غايب بر شاهد بر وجود خداوند و اسماء و صفاتش
استدالل ميکنند .اينان «از مکاني دور دست آوا سر ميدهند» (فصلت.)44/

عده اي ديگر ،عارفاني هستند که بر ذات حق ،اسماء و صفات او در ظرف شهودش شناخت
مييابند .اينان حامالن عنايت ازلي هستند و به حريم شهود پر کشيدهاند و معروف را در مقام عهد
الست شاهد بودهاند .اولي به سبب غيبت معروف ،مانند خسبيدهاي است که خواب و خيال را
ميبيند و آنچه ميبيند مطابق با واقع و مستدل نيست .اما دومي به سبب شهود معروف ،مانند از

خواب برخاستهاي است که آنچه ميبيند شهودي ،حقيقي و مطابق با واقعيت است (آملي ،نص
النصوص في شرح الفصوص ،ص 470ـ .)474
به اين ترتيب ،ابن ابي جمهور از طريق تفاوتي که بين علم و معرفت قائل ميشود ،بر نوع
خاصي از انواع علم تأکيد ميکند که اشرف علوم و معارف است و برترين مرتبه را به خود
اختصاص مي دهد .به اين معنا که انکشاف معلوم براي عالم ،انکشاف شهودي و دروني است و
اين انکشاف بدون شک ،پاکترين ،خالصترين و آشکارترين درجات معرفت محسوب
ميشود .يکي از مواردي که ابن ابي جمهور بر تمايز معنايي علم و معرفت تأکيد ميکند و براي
توضيح ادعاي خويش به کار ميگيرد ،موضوع شناخت مکلف نسبت به اصول دين است .اين
موضوع در کتاب شرح علي الباب الحادي عشر مطابق ديدگاه منطقيان بيان شده است .بر اين
اساس ،حکم بر شيء به صورت نفي و اثبات ،علم نام ميگيرد که همان «تصديق» است .اما
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معرفت بر تصورات سادة خالي از حکم اطالق ميشود .به اين ترتيب ،احسائي واژة «معرفت» را
براي شناخت اصول دين بر واژة «علم» ترجيح ميدهد .يکي از حاشيه نگاران که ظاهراً نام وي
براي مصحح کتاب شناخته نشده دليل اين امر را اينگونه توضيح ميدهد که امکان ظني و
تقليدي بودن تصديق وجود دارد و آنچه بر مکلف واجب است (کسب علم نسبت به اصول دين)
نمي تواند به صورت ظني و تقليدي باشد که مذموم است ،بلکه بايد به صورت شناختِ جازمِ
ثابت و مطابق با واقع يا همان «معرفت» باشد .همينطور ابن ابي جمهور در بيان اين تمايز،
به کاربست زباني متداول اشاره ميکند ،آنجايي که ما در بارة خداي تعالي ميگوييم «عرفت
اللّه» و نه «علمت اللّه» (احسائي ،شرح علي الباب الحادي عشر ،ص .)112با توجه به تعريفي که
ابن ابي جمهور از «معرفت» ارائه ميکند ،ميتوان گفت در نظام فکري او واژة « معرفت » معادل
واژة «حکمت» به کار ميرود.
 .1 .4حكمت و اقسام آن

ابنابي جمهور تقسيمبندي ديگري را براي علم ،بر مبناي حکمت ارائه ميدهد .حکمت را
امّ الفضايل و معرفت حاصل از آن را دور کننده نفس از رذايل و موجب استلزام نفس به صفات
شريفه ميداند و حکمت را به دو قسم ذوقي و بحثي تقسيم ميکند .ايشان در تعريف حکمت
ذوقي/کشفي مي گويد :معرفت نسبت به مجردات از طريق کشف و نه از طريق فکر و نظر و دليل
و ترتيب حد و رسم ،بلکه به وسيله نوري که خداوند در قلب ايجاد ميکند و اين نور از طريق
آرزوها و هواي نفس بدست نميآيد ،بلکه بعد از عنايت خدا از طريق رياضات مستمر و
مجاهدات پي در پي و انسالخ و کنده شدن از دنيا به صورت کلي حاصل ميشود .اما حکمت
بحثي ،تنها با نصب دليل و اقامه برهان و ذکر حد و رسم حاصل ميشود و اين قسم محتاج به
کارگيري آالت بدني و مطالعه کتابهاي حکمي ميباشد .احسائي تصريح ميکند که علم
حاصل از طريق اول را علم لدني و علم حاصل از طريق دوم را علم رسمي مينامند (احسائي،
مجلي مرآة المنجي ،ص .)863-866بنابر اين تقسيمبندي ،حکمت معادل علم است و حکمت
ذوقي تعبير ديگر علم ارثي ميباشد ،همانطور که حکمت بحثي معادل علم کسبي است .نزد
احسائي «معرفت» و «علم ارثي» و «حکمت ذوقي» معادل هم به کار ميروند ،اما از ميان اين سه،
ايشان بيشتر از واژة معرفت استفاده ميکند و آنجا که واژة حکمت و حکيم را به کار ميبرد،
بيشتر نگاهش معطوف به علم کسبي و حکمت بحثي ميباشد.
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 .7منابع معرفتي
 .1 .7جايگاه و نقش عقل

احسائي در نظام فکري خود ،عقل را سابق بر شريعت ميداند ،از نوع سبق علت بر معلول (همان،
ص .) 234ايشان معتقد است که بسياري از عقايد ديني و شرعي نيازمند تأييد عقلي است و بر هر
عاقلي واجب است که علم به اصول دين داشته باشد تا از اين طريق مؤمن گردد ،زيرا شرط ايمان
اعتقاد مطابق جازم ثابت نسبت به معارف الهي و آنچه به دنبال آن ميآيد است و اين حاصل
نميشود مگر با استدالل (همو ،رسائل کالميه و فلسفيه ،ص .)367از ديدگاه احسائي ،بر مکلف
واجب است که بر وجود واجبي که همه موجودات از او صادر شدهاند استدالل کند ،بنابراين
عقل بر نقل مقدم است .شاهد ديگر بر تقدم عقل بر نقل از نگاه احسائي ،وجوب حمل بعضي از
ظواهر سمعي بر تأويل است ،به جهت ايجاد توفيق بين آنچه عقل بر آن داللت ميکند و صحت
نقل .احسائي عمل به بعضي ظواهر نقل را به منزله کفر صريح و خروج از ملت اسالمي ميداند و
بر اين باور است که عقل با آوردن برهان ما را از عمل به ظواهر آنها منع ميکند (ر.ک :طه،0/
قمر ،14 /فجر ،99 /معارج .)4 /بنابراين ،هرگاه بين آنچه عقل حکم ميکند و بين ظاهر نقل
تعارض باشد ،اولويت با حکم عقل است ،زيرا عقل اصل نقل است و طرد عقل ،طرد نقل که فرع
آن است را به دنبال دارد (احسائي ،النور المنجي من الظالم ،ص .)393به عنوان مثال احسائي در
بحث صفات خداي تعالي و نفي صفات زائد بر ذات ،راه فالسفه را ميپيمايد و با استدالل آن را
بيان ميکند و در نهايت به کالم اميرالمومنين استشهاد ميکند (همان ،ص.)347-342
اما در عين حال ابن ابي جمهور ،همانند ابن عربي ،ضعف و محدوديتهايي را براي عقل
قائل است و به صورت مطلق از عقل دفاع نميکند و همه دستاوردهاي عقل را يقيني نميداند
(ابنعربي ،الفتوحات المکيه ،ج ،1ص 44و 68و .)436اگر چه احسائي در آثار خود از لفظ عقل
جزئي و کلي استفاده نکرده ،اما تعريفاتي که از عقل محدود و عقل متصل به مبادي فيض ارائه
ميدهد ،منطبق با تعريف عقل جزئي و کلي است که ابنعربي و ديگر عارفان مطرح کردهاند.
وي معتقد است آنگاه که عقل با حجاب شهوت و غضب پوشيده شود ،در ماديات فرو ميرود و
توجهش به طبيعت او را از درک ماوراء ماده و بهويژه معرفت حق تعالي و درک احوال معاد
ناتوان مي کند .به دليل اينکه با گرايش به سمت ماديات و تمايل به طبيعت ،تعقالت انسان مشوب
به شک و وهم ميشود و اعتقاد جزمي نسبت به امور حقيقي بهدست نميآيد ،اين مرتبه همان
مرتبة عقل جزئي است.
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شرط دستيابي عقل به حقيقت ،مبرا بودن از حجاب شهوت و غضب است .احسائي تکاليف
شرعي را وسيلهاي براي غلبة عقل بر ساير قواي نفس (شهوت ،غضب و خيال) و به عبارت ديگر،
براي رسيدن نفس به مرتبه عقل کلي ميداند .وي معتقد است که تکاليف ،از طريق رياضت نفس
و آماده کردن آن براي طاعت و پيروي از مواليش و نهي نفس از هواهاي نفساني ،باعث تداوم
نظر و فکر در امور عقلي و مفارقات و امور غير مادي ميشود که اين مستلزم وجوب امر و نهي
براي منع قوه حيواني که مبدأ ادراکات و افعال بهيمي است ،ميباشد .اگر اين حالت براي نفس

ايجاد نشود ،نميتواند به وسيله فکر متوجه جناب حق گردد (احسائي ،النور المنجي من الظالم،
ص .)324از اين رو ،احسائي وجه احتياج به نبي را برطرف کردن موانع شهوت و غضب از سر
راه عقل و تکميل نوع انساني و پاک کردن نفس از پستي ماده و حجاب طبيعت و رساندن آن به
سعادت ابدي ميداند(همان ،ص.)413
از عبارات مذکور ميتوان چنين برداشت کرد که ادراک عقلي و رسيدن به حقايق از طريق
عقل کلي و دريافتهاي عقالني مقصود بالذات ميباشد و وجود تکاليف شرعي براي تقويت
قوة عاقله ضرورت دارد .ادراک عقلي از ديدگاه احسائي داراي سيطرة وسيعي است و مراتبي از
قبيل عقل هيوالني ،عقل بالملکه ،عقل بالفعل ،عقل مستفاد و عقل مدرِک را شامل ميشود (همو،
رسائل کالميه و فلسفيه ،ص.)431
ابن ابي جمهور همانند ابن عربي ،ضمن اين که عقل را ذو مراتب ميداند ،مرتبهاي براي آن
قائل است که در آن مرتبه (عقل کلي) ،عقل آمادگي دريافت فيوضات الهي از راه اتصال به مبدأ
فيض (عقل فعال) را پيدا ميکند (ابن عربي ،الفتوحات المکيه ،ج ،1ص436و .)437اين مرتبه نزد
احسائي ،عقل مستفاد خوانده ميشود .ايشان کارکرد مستقل عقل را در مقام اثبات وجود و
وحدت مبدأ الوهي ميپذيرد و روش حکما و متکلمان را براي اثبات وجود خداوند راهگشا
ميداند (احسائي ،رسائل کالميه و فلسفيه ،ص ،)28-111اما معتقد است که شناخت حقيقت
خداوند با فکر و نظر (عقل جزئي) ممکن نيست ،چنانکه در روايت آمده« :يا من اليعلم ما هو اال
هو» (همو ،عوالي الآللي ،ج ،4ص )139وي بر آن است که اکتساب معارف گستردهتر در اين
باره جز از راه آمادگي عقل براي قبول معرفتي که از جانب خداي تعالي اعطا ميشود ،ممکن
نيست (علم وهبي).
ايشان بر اين باور است که عقل (جزئي) به دليل کم بودن نيرو و لشکريانش از مقاومت در
برابر لشکريان قواي حسي ضعيف و ناتوان است ،به همين دليل دائماً مقهور و محبوس و در غل و
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زنجير عاليق مادي ميباشد و به دليل ضعف عقل از غلبه بر آنها ،نفس متمايل به ماده و
مصاحب با شهوت و غضب ميشود و از متعلقات عقل (کلي) دور ميگردد و از افکار منوط به
عقل و التفات به ملزومات آن و اتصال به انوار درخشان و فايضه از مبادي عالي غافل ميشود و
علوم حقيقي و مکاشفات فيضي برايش حاصل نميشود (همان ،ص .)414به همين جهت در اين
مرحله تصفيهي باطن و تزکيهي نفس انسان نقشي مضاعف مييابد ،تا استعداد مشاهده و ادراک
اشراقات واهب الصور را پيدا کند.
همان طور که ابن عربي عقل را حقيقتي واحد با دو چهره و دو حيثيت ميداند :يکي حيث
تفکر و ديگري حيث قبول (ابن عربي ،المسائل ،ص ،)9احسائي نيز با تقسيم علم به کسبي و
وهبي ،به اين دو حيثيت عقل نظر دارد .آنگاه که براي عقل محدوديت قائل ميشود و از غلبه
دواعي حس بر دواعي عقل سخن مي گويد ،به عقل از حيث تفکر نظر دارد (عقل هيوالني ،عقل
بالملکه و عقل بالفعل) و آنگاه که رسيدن به حقايق را از طريق عقل و دريافتهاي عقالني

ممکن ميداند ،به جنبه قبول عقل مينگرد (عقل مستفاد) (احسائي ،رسائل کالميه و فلسفيه،
ص.)431
 .7 .7نقش و جايگاه شرع (نقل)

در انديشة احسائي ،ربط و پيوند عميقي ميان عقل و شرع وجود دارد .شريعت معاضد عقل است
و عقل معاضد شرع؛ عقل بدون شرع قابليت هدايت ندارد و شرع نيز بدون عقل اثبات نميشود.
بنابراين عقل اساس و شرع بنا است و بنا بدون اساس ثابت نميشود و اساس بدون بنا قابل انتفاع و
بهرهوري نيست .مثال ديگري که احسائي ميآورد ،اينکه :عقل مانند چشم است و شرع شعاع
آن؛ شعاع بدون چشم قوام ندارد و چشم بدون شعاع مفيد نميباشد و در حقيقت شرع ،عقل
خارجي و عقل ،شرع داخلي است ،پس آن دو معاضد و معاون همديگر بلکه با هم متحدند
(احسائي ،مجلي مرآه المنجي ،ص .)230وي ادعاي وحدت و يگانگي عقل و شرع را با استناد
به آيات قرآن اينگونه اثبات ميکند:
مي توان گفت شرع همان عقل است ،شاهد ،اينکه خداي تعالي اسم عقل را از کفار در
مواضعي از قرآن سلب ميکند از جمله« :صم بکم عمي فهم ال يعقلون»(بقره )171/و
همچنين عقل همان شرع است ،گواه اين ادعا اينکه خداوند ميفرمايد« :فطره اهلل التي فطر
الناس عليها ال تبديل لخلق اهلل ذلک الدين القيم» (روم )31 /در اينجا عقل ،دين ناميده شده
است .در مورد اتحاد آنها نيز خداي تعالي ميفرمايد« :نور علي نور»( نور )30 /يعني نور
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عقل و نور شرع و در آنجا که ميفرمايد« :يهدي اهلل لنوره من يشاء» ( نور )30 /آن دو را
نور واحدي تلقي ميکند(همان ،ص.)230-236

از ديدگاه احسائي ،شرع بدون عقل از ادراک بسياري از امور عاجز است مانند عجز چشم
هنگام فقدان نور .همچنين عقل بدون شرع از شناخت حقايق مقربات و مصلحات دنيوي و
اخروي عاجز است؛ بنابراين عقل بدون روشنايي با نور شريعت منفعتش اندک است ،زيرا به
کليات امور بدون جزئيات آن دست مييابد .شرع بر کليات و جزئيات حکم ميکند و هر آنچه
به شيء اختصاص پيدا ميکند را تبيين مينمايد و شناخت حرمت بسياري از جزئيات يا حالل
بودن آن ،براي عقل ،بدون شرع ممکن نيست .مانند بسياري از جزئيات که از طريق شرع معلوم
گشته و عقل آن را درک نميکند .ايشان بر اين باور است که اعتقادات و استقامت افعال و تمييز
بين صحيح و سقيم آن ،از طريق شرع حاصل ميشود و به عبارت ديگر ،شرع دليل تشخيص
مصالح دنيوي و اخروي است .به همين دليل خداوند ميفرمايد« :و ما کنا معذبين حتي نبعث
رسوال» ( اسراء )10 /و در آيه ديگر به عقل و شرع اشاره ميکند هنگامي که ميگويد« :و لو ال
فضل اهلل عليکم و رحمته التبعتم الشيطان اال قليال»( نساء )83 /همانا مراد از فضل همان عقل و
مراد از رحمت ،شرع ميباشد( همانجا).
احسائي معتقد است که نبوت و شرع معاضد عقل در رساندن نفس به بقاي سرمدي است .به
عبارت ديگر ،عقل محتاج کمک براي خروج از اسارت ماديات و قفس طبيعت و رهايي از
کجي و ناراستي ميباشد تا از ظلمات جهل رهايي يافته و با افکار صالح براي رسيدن به مراتب
عالي و اتصال به نفوس پاک و مطهر ،به زيور علوم حقيقي و کماالت رباني آراسته گردد و با
رسيدن به عالم عقل به سعادت و بقاي ابدي برسد و همة اينها به کمک انبيا و اوليا ممکن
ميشود(همو ،النور المنجي من الظالم ،ص414-410؛ مجلي مرآة المنجي ،ص .)881از نظرگاه
احسائي  ،نقش و اهميت انذارها و وعد و وعيدهاي الهي ،در اقامه عدل و تداوم حيات نوع
مي باشد؛ زيرا نوع انساني در امور معاش و معادش محتاج تعاون و تعاضد اجتماع است .اين امور
از طريق استيالي دو قوة شهوت و غضب در صورتي که کنترل نشوند دچار فساد ميشوند.
بنابراين براي اصالح فساد حاصل از اجتماع به مقتضاي عنايت الهي ،چاره اي جز امر و نهي
نيست و از اين رو ،تکاليف شرعي وسيلهاي براي غلبه عقل بر ساير قواي نفس (شهوت ،غضب و
خيال) است ( همو ،النور المنجي من الظالم ،ص.)324-320
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 .2 .7نقش و جايگاه قلب

در معرفت شناسي احسائي« ،قلب» جايگاهي ممتاز و نقشي محوري دارد؛ هم از حيث صورت و
هم از حيث معنا .به باور احسائي همانطور که انسان اشرف موجودات و اکمل آنهاست،
شريفترين و کامل ترين اعضا را نيز دارد و اگر چنين نبود ،محل نظر خدا و نزول او نبود (همان،
ص .) 1796از اين رو معتقد است که از حيث صورت ،در انسان عضوي شريفتر از قلب وجود
ندارد و به روايتي از پيامبر استناد ميکند که ميفرمايد:
همانا در جسم فرزند آدم تکه گوشتي (مضغه) است که اگر اصالح شود کل بدن اصالح

ميشود و اگر فاسد شود کل بدن فاسد ميشود .آن همانا قلب است(همو ،عوالي الآللي،
ج ،4ص.)7

احسائي با نقل اين روايت اهميت قلب را از حيث صورت بيان ميکند ،اما به اين معنا نيست که
منظور از معرفت قلبي همان قلب صوري باشد .زيرا در ادامه ميگويد از حيث معني نيز سرّي
عظيمتر از سرّ قلب وجود ندارد و به دو روايت در اين زمينه استناد ميکند« :نه زمينم و نه آسمانم
گنجايش مرا ندارند ،اما قلب بنده مؤمنم وسعت پذيرش مرا دارد» (همان) و همچنين« :قلب مؤمن
بين دو انگشت از انگشتان رحمان است» (همان ،ج ،1ص 48و ج ،4ص22؛ مجلسي ،ج،67
ص .)32در اين روايات ،منظور از قلب ،قلب صوري نيست و معناي باطني قلب را شامل ميشود.
احسائي معتقد است که اسرار موجود در قلب ،اسراري است که افشاي آنها جز براي اهلش
جايز نيست .زيرا در اينکه خداوند وجود مطلق است و قلب انسان مقيدي از مقيدات ممکن
ميباشد و وسعت مطلق را دارد ،سري شريف و رمزي لطيف نهفته است و جز کمّل از اقطاب از
آن مطلع نيست(احسائي ،مجلي مرآة المنجي ،ص.)1790-1796
احسائي بر اين باور است که خداوند انسان را جامع دو عالم خلق کرده است؛ عالم غيب/
شهادت يا عالم ملک /ملکوت يا عالم جسماني /روحاني و براي مشاهده هر عالم ،چشمي مناسب
آن عالم به انسان عطا کرده است .چشم مناسب براي مشاهده عالم غيب ،به اعتبارات مختلف،
نامهاي متعددي دارد از جمله :بصيرت ،قلب ،فؤاد ،صدر و لُبّ .چشم مناسب مشاهدة عالم
شهادت بصر ناميده ميشود که شأن آن مشاهدة هر آنچه در اين عالم است ،ميباشد .اين مشاهده
ممکن نميشود مگر بعد از از بين رفتن موانع و رفع حجابهاي صوري که از شرايط آن ،وجود
نور خورشيد ،ماه ،ستارگان و نور آتش ميباشد .چشم مخصوص عالم غيب نيز شأن آن ديدن هر
آنچه در آن عالم است ميباشد ،اما اين امر ممکن نميگردد مگر بعد از از بين رفتن موانع و رفع
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حجابهاي معنوي که از شرايط آن حصول نور حق تعالي يا نور عالم قدس يا نور عالم جبروت
يا نور عالم ملکوت ميباشد .همانا سلوک و رياضت و مجاهده و خلوت و عزلت براي برطرف
کردن موانع موجود و رفع حجابها براي حصول انوار مذکور است تا به واسطة آن سالک،
عوالم جبروت و ملکوت و هر آنچه از غرايب و عجايب در آنها است ،مشاهده کند و بهويژه
ذات و صفات و افعال حق تعالي مقصود بالذات است .آنگاه احسائي به آية  30سورة نور اشاره
ميکند که خداوند را نور آسمانها و زمين معرفي ميکند« :اهلل نور السماوات و االرض» و معتقد
است که اين آيه به مشاهده کشفي و غيبي حق تعالي در مظاهر آفاقي و انفسي او يعني عالم و
انسان اشاره دارد (همان ،ص  .)1684-1680بنا بر آنچه گفته شد ،احسائي شناخت ذات خداوند

و صفات و افعال او و همچنين درک امور اخروي/غيبي/ملکوتي را از طريق «چشم قلبي» امکان-

پذير ميداند که از آن به قلب ،فؤاد ،بصيرت و لُبّ تعبير ميشود و روش آن تأمل در آفاق و
انفس و مشاهدة نور حق در آنها ميباشد (همان ،ص.)1682
در حوزة ادراک و معرفت ،نکتهاي که احسائي بر آن تاکيد فراوان دارد« ،قبول و پذيرش»
است .همانطور که در مبحث اقسام علم ذکر شد ،وي باالترين مرتبة علم را علم ارثي وهبي
ميداند ،علمي که از طريق کشف و الهام و وحي براي انسان حاصل ميشود .محل اين کشف در
انسان ،قلب است  .اگر قلب انسان صيقلي و زنگار زدايي شده باشد ،يکپارچه اقبال به حق و قبول
و پذيرش تجليات است .معناي لغوي کشف ،رفع حجاب است و معناي اصطالحي آن ،اطالع
عارف بر آنچه وراي حجاب است ،از معاني غيبي و امور حقيقي وجودي يا شهودي ،با نيروي
کشف الهي است  .به عبارتي ،هر آنچه از تجليات و فيض که براي اهل مجاهده حاصل ميشود،
علوم و معارف معين مخصوصي است که خداوند از طريق برداشتن پرده از چشمان بصيرت ايشان
مکشوف آنها ميکند ،که از آن به علوم لدني و معارف وحداني تعبير ميشود (همان،
ص.)1199-1193
ابن ابي جمهور در جاي جاي کتاب مُجلي ،مسائل حکميه را عالوه بر بحث و نظر ،مستند به
کشف و ذوق به اصطالح اهل تحقيق مي نمايد ،وي در عين حال که معتقد است معرفت بايد
مبتني بر تأمل عقلي باشد ،از حقايقي سخن به ميان ميآورد که جز با اشراق و کشف محقق
نميشود .احسائي معتقد است که همة علوم از طريق مقال حاصل نميشود بلکه برخي از علوم
تنها از طريق تلطيف سرّ و حدس حاصل ميگردد و در اين مورد به کالم ابن سينا در کتاب
اشارات و تنبيهات استشهاد ميکند (احسائي ،رسائل کالميه و فلسفيه ،ص .)491-491ايشان در
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کتاب مُجلي آنجا که در مورد اعيان ثابته از ديدگاه اشراقيون و اهل کشف ،صحبت ميکند
ميگويد « :در اين مسئله ،مباحث دقيقي وجود دارد که وصول به آن از طريق بحث صرف ممکن
نيست ،بلکه احتياج به تحدس و تهذيب نفس دارد تا نور قدسي حاصل شود و همراه آن نور،
معرفت اين مباحث محقق گردد ( همو ،مجلي مرآة المنجي ،ص.)448
احسائي يکي از داليل خود براي برتر دانستن علم حاصل از طريق کشف و الهام بر علوم
کسبي عقلي را چنين بيان ميکند:
از آنجايي که علوم ظاهري از طريق حواس دهگانه حاصل ميشود ،با تعطيلي و از بين رفتن
هر کدام از حواس ،آن علم هم از بين ميرود و بلکه سبب وبال و عذاب او ميگردد .اما
علمي که از قلب انسان سرچشمه ميگيرد ،هيچ زوالي ندارد و موجب رشد و شکوفايي و
حيات ابدي او ميگردد .عالِم به علوم ظاهري ،هرگاه حواس او با مرگ طبيعي از بين برود،
عاري از علوم نافع و خالي از معارف حقيقي يقيني و موصوف به صفات زشت و متصف به
ملکات پست به عالم آخرت ميرود ،اما در مقابل کسي که پي به گنجينههاي نهفته در
وجود خويش برده ،در دنيا دائما در حال فرح و نشاط و سرور است و آن را براي فرزندانش
به ارث ميگذارد و در آخرت نيز در بهشت صوري و معنوي و حيات ابدي خواهد بود و به
حضرت الهي واصل ميشود(همان ،ص.)1712-1791
 .4 .7ربط و نسبت عقل با قلب از ديدگاه احسائي

همان طور که در مبحث عقل بيان شد ،ابن ابي جمهور مراتبي براي عقل قائل است؛ مراتبي که
نفس به واسطة بدن به تحصيل علوم حقيقي و مطالب فيضي ميپردازد و رشد و ترقي ميکند .از
ديدگاه احسائي  ،عقل با طي مراحل کمال به بلوغ حقيقي ميرسد .نفس انسان تنها در صورت
ظهور عقل بالملکه ،بالفعل و بالمستفاد است که توجه به حق پيدا ميکند و به سمت روح حقيقي
متمايل ميشود ،زيرا معناي کمال عقل و بلوغ حقيقي ،عبور از علوم ظاهري رسمي به علوم باطني
و ارثي حقيقي ميباشد (همان ،ص .)1793-1794در اين عبارات ،احسائي به زيبايي ربط و نسبت
بين عقل و قلب را ترسيم ميکند .زيرا از سويي ،علم حقيقي را ارثي ميداند و محل آن را قلب
معرفي ميکند و از سوي دي گر ،کمال عقل و بلوغ حقيقي آن را عبور از علوم ظاهري رسمي به
علوم باطني و ارثي حقيقي ميداند .واضح است که احسائي عقل و قلب را دو امر کامال جدا و
مستقل از هم قلمداد نميکند ،بلکه معتقد است عقل با پيمودن مراتب کمال به مرتبه قلب راه پيدا
ميکند و قلب نام ديگر عقلِ کمال يافته ميباشد.
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در مورد ابن عربي نيز اين حقيقت صدق ميکند .با مطالعه و بررسي آثار ابن عربي ميتوان
ادعا کرد که او عقل را در مقام قبول و پذيرش در حد مقام قلب ميداند و حتي ميتوان گفت
عقل در اين مرتبه همان قلب مي باشد که در يک نقطه به وحدت رسيده اند [نقطه تالقي فلسفه و
عرفان] .وي عبارتهايي دارد که اين نظريه را تأييد مي کند؛ مثالً آن جا که ميگويد:
اکنون اين قوة قبول و پذيرش که در عقل پديد آمده ،ديگر حد و اندازه ندارد ،پنجره اي
است به سوي آفاق بيکرانهي حقيقت .اينک عقل رو به سوي «قلب» گردانده و قلب مرکز
معرفت حق است (ابن عربي ،الفتوحات المکيه ،ج ،1ص437؛ ر.ک :رضازاده و منفرد،
ص.)43

مراد از معرفت و يقين در عبارات احسائي همانند عارفاني چون ابن عربي و سيد حيدر آملي،
علم ارثي الهي است که به قلب تعلق دارد و از طريق صفا و جالي قلب از کدورات عاليق

حيواني ،با قوت رياضت و کثرت مجاهده حاصل ميشود (احسائي ،مجلي مرآة المنجي،
ص .)1733بنابراين ،ارتقاي سالک در درجات قرب ،مستلزم ارتقاي او در درجات معرفت است.
سالک از طريق پيمودن مراتب قرب ،به مصادر افعال يعني صفاتي که با آن افعال واقع ميشود و
مبدأ آثار ميباشد ،منتهي ميشود و از مالحظه صفات به مالحظه ذات نائل ميگردد (همان،
ص.)1704
شاهد ديگري براي اثبات پيوستگي ميان عقل و قلب در نظام حکمي احسائي وجود دارد و
آن شروطي است که وي براي قبول حکمت و علوم عقلي حقيقي قائل است .اين شرايط عبارتند
از .1 :اعتدال مزاج؛ .9حسن اخالق؛  .3سرعت فهم؛  .4نيکويي حدس؛  .0ذوق کشفي؛  .6اشراق
نوري از انوار خداي تعالي در قلب .از نظر احسائي اين نور که دائماً مانند قنديل معلق نفوذ
ميکند ،بر قلب ميتابد و مرشد و راهنما به سوي حکمت و علوم عقلي ميگردد ،همانطور که
چراغ ،راهنماي آنچه در خانه است ،ميباشد و کسي که در او اين شروط نباشد به غايت آن
علوم نميرسد (همان ،ص .)961بنابراين احسائي محل علوم عقلي يقيني را قلب و حصول اين
علوم را به واسطة تابش نور الهي بر قلب ميسر ميداند.
نتیجه

ابن ابي جمهور احسائي در عين حال که جايگاه وااليي براي قلب و کشف و شهود قائل است،
ناقد حکمت و کالم نيست و ديدگاهي سلبي نسبت به علوم و معارف نظري ندارد .بلکه براي هر
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کدام حيطهاي خاص و مرزي بايسته قائل است .ايشان حکمت رسمي و علوم عقلي کسبي را الزم
و ضروري مي داند ولي معتقد است که در اين مرحله نبايد متوقف شد بلکه بايد از آن عبور کرد
و به حکمت ذوقي رسيد؛ بايد از قضاياي برهاني ضروري به واردات الهي ارثي منتقل شد ،در اين
صورت اسرار شريعت را ميتوان دريافت و معاني طريقت و حقيقت را فهميد .احسائي معتقد
است عقل با پيمودن مراتب کمال به مرتبه قلب راه پيدا ميکند .به عبارت ديگر ،قلب نام ديگر
عقلِ کمال يافته است .همچنين در مورد ربط و نسبت ميان شرع و عقل ،بر اين باور است که
شرع ،عقل خارجي و عقل ،شرع داخلي است ،پس آن دو معاضد و معاون همديگر بلکه با هم
متحدند .احسائي به صراحت اعالم ميکند که در حقيقت اختالفي ميان مفاد معرفتي حاصل از
طريق کشف و شهود و معارف ديني و شرعي وجود ندارد ،اگر چه عبارات و اشارات آنها
مختلف باشد .به اين ترتيب ،ميتوان گفت احسائي در نظام حکمي خود ،ربط و پيوند عميقي
ميان منابع سه گانه معرفتي ايجاد کرده و تأليف نيکويي از اين سه منبع ارائه داده است.
منابع
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